
Zmluva  
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kraľovany 

Číslo zmluvy: 1/2016 

OBEC  Kraľovany 
Sídlo:  027 51 Kraľovany 186 
IČO:  00314561 
DIČ:  2020561686 
Bankové spojenie: VUB, a. s. pobočka Dolný Kubín  
Číslo účtu:  SK54 0200 0000 0000 2052 2332 
V zastúpení: Ing. Miloša Hada, starostu obce 

ako poskytovateľa dotácie (ďalej iba „obec“) 
a 

Príjemca: 
Názov: TJ LOKOMOTÍVA-SEZ  Kraľovany 
Právna forma: Občianske združenie 
adresa sídla:027 51  Kraľovany 132 
zastúpená/é: p. Ľubor Had 
IČO:42059275 
DIČ: 
Bankové spojenie: SLSP Dolný Kubín číslo účtu: SK9009000000000054177442 

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

uzavreli v zmysle § 51zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  neskorších predpisov 
v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2007 zo dňa 14. 12. 2007. 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 

I. 
Predmet zmluvy 

Obec v zmysle citovaného VZN č. 2/2007 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu  vo výške 5000,-- 
eur, slovom Päťtisíc EUR. 

II. 
Účel a lehota použitia dotácie 

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na bežné výdavky s účelovým určením nasledovne                           
- hosťovanie hráčov a prestupy hráčov 

      - dopravu hráčov                     
      - lekárske prehliadky hráčov 
      - materiálové výdavky            
      - poplatky SFZ na registráciu a prestupy hráčov 
      - údržbu ihriska a šatní. 

2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
3. Dotáciu možno použiť do 30 dní po skončení reprezentácie v roku 2016. Podlieha povinnému  

zúčtovaniu s rozpočtom Obce Kraľovany, do 30 dní po jej vyčerpaní. 



4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 10. 2016 je prijímateľ povinný nevyčerpanú 
časť dotácie vrátiť späť na účet obce . 

III. 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na základe 
tejto zmluvy. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Kraľovany. 

2. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie  bude Obec Kraľovany postupovať 
v zmysle osobitných predpisov/* 

3. Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní zo 
štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obci Kraľovany v sume nižšej ako 
100% z priznanej výšky podielových daní  v príslušnom kalendárnom roku, sa príjemcom 
dotácie podľa čl. 3 tohto VZN zníži jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom, 
ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. 

4. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce. 

5. Prijímateľ dotácie  je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, 
účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.  

6. Vyúčtovanie musí obsahovať : 

a) písomné vecné vyhodnotenie použitia poskytnutej dotácie, z ktorého bude zrejmé dodržanie 
účelu 
b)finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
s predložením písomného prehľadu a čitateľné fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie  
dotácie, napr. daňový doklad (faktúra), zmluvu o dielo, objednávky, dodacie listy, v odôvodnených 
prípadoch pokladničný doklad, výpis z účtu a pod. Súčasťou vyúčtovania je aj :  
- celková rekapitulácia výdavkov 
- vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie 
- predloženie písomného potvrdenia  resp. prehlásenia príslušného zodpovedného zamestnanca 
žiadateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, 
- uvedenie miesta kde sa originály dokladov, súvisiace s poskytnutou dotáciou u žiadateľa 
nachádzajú. 

_____________________________________________________________________ 

/* § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 
podpisom. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť od  
19. 04. 2016 (nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obce). 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 
obdrží 1 rovnopis. 



Zverejnená dňa 18. 04. 2016 

V Kraľovanoch dňa 18. 04. 2016    V  Kraľovanoch dňa 18. 04. 2016 

Za obec       Za príjemcu 

......................................................    ..................................................... 
                   Starosta                                                                            

POZNÁMKA: prílohy sa nezverejňujú 



Príloha č. 1 

Zoznam detí navštevujúcich CVČ .............................................................. 

(POZNÁMKA: overiť podľa skutočných prihlášok, podpísaných rodičmi detí) 

P.č. Meno a priezvisko Dátum nar. Adresa trvalého pobytu



Príloha č. 2 
K Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce ................................................... 
číslo zmluvy: ........................... 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou ....................................... 

V súlade so zmluvou č. ..................... o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa .............................  

V .............................................. dátum: ............................ 

        ........................................................ 
        Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka 

Príjemca dotácie:  
Názov CVČ, školského zariadenia: 
Adresa:  
IČO:  
Štatutárny zástupca: 

Výška dotácie poskytnutej obcou 

Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou 
o poskytnutí dotácie) 



Overenie zúčtovania za Obec ................................................ 

Meno, priezvisko .......................................................................... podpis ................................. 

V ..............................................................., dňa ................................


